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Анотація. У статті досліджено ефективність використання 

нематеріальних активів. Питома вага нематеріальних активів у загальних 

активах господарчого суб’єкта невпинно зростає, що обумовлено розширенням 

нематеріальної складової, а саме комп’ютерних програм і баз даних, прав на 

користування об’єктами промислової власності, можливістю провадження 

певної діяльності та інше. 

Звичайно, кінцевий ефект від використання нематеріальних активів 

виявляється у загальних результатах господарської діяльності через зниження 

витрат на виробництво, розширення обсягу виробництва ї збуту продукції, 

збільшення прибутку, інших показників, що в цілому покращують фінансовий 

стан підприємства. 

Ключові слова: нематеріальні активи, ефективність, бухгалтерський 

баланс, економічна ефективність, планування, оптимізація, рівняння регресії. 

Вступ. 

Відомо, що термін «актив», як елемент бухгалтерського балансу, означає 

контрольований підприємством ресурс, що дозволить забезпечити йому 



економічні вигоди у майбутньому. Активи підприємств формуються завдяки 

інвестованому в них капіталу і характеризуються детермінованою вартістю, 

продуктивністю та спроможністю генерувати дохід. 

Оборот активів в процесі їх використання пов'язаний з факторами часу, 

ризику та ліквідності. 

Нагадаємо, що до активів підприємства відносять основні засоби та 

нематеріальні активи, виробничі запаси, запаси готової продукції та 

незавершене виробництво, грошові кошти чи їх еквіваленти, фінансові 

інвестиції, дебіторську заборгованість, витрати майбутніх періодів. Кожний із 

видів активів підприємства має грошову оцінку. Класифікація активів 

приведена на рис. 1. 

Відповідно до бухгалтерського визначення – нематеріальні активи – це група 

активів, які не мають матеріальної форми та використовуються підприємством 

протягом періоду, більшого від одного року або одного операційного циклу 

(якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, з адміністративною 

метою, чи надання в оренду іншим суб’єктам. Облік нематеріальних активів 

ведуть щодо кожного суб’єкта [1, 2]. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Класифікація активів 

Класифікація активів суб’єкта господарювання 
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Характеристику нематеріальних активів наведено в табл. 1. Таким чином 

функціональні особливості нематеріальних активів зводяться до таких понять 

як «право» та «можливість». Активи, які відносяться до визначення «гудвіл», є 

похідними і в значній мірі характеризують якість нематеріальних активів, тобто 

їхню ринкову ціну. 

 

Основний текст. 

Економічна ефективність використання нематеріальних активів 

підприємства охоплює наступні задачі: 

− аналіз обсягу та динаміки нематеріальних активів; 

− аналіз структури і стану нематеріальних активів за видами, термінами 

корисного використання і правової захищеності: 

− аналіз дохідності нематеріальних активів; 

− аналіз ліквідності нематеріальних активів і рівня ризику вкладання 

капіталу у ці активи та інше. 

При проведенні аналізу обсягу та динаміки нематеріальних активів слід за 

даними балансу підприємства провести трендовий аналіз, тобто розрахувати 

абсолютні і відносні відхилення щодо постійної та змінної бази. Цей аналіз 

дозволить дати оцінку стану використання результатів інтелектуальної 

діяльності. 

Оскільки нематеріальні активи неоднорідні за своїми складом та за 

характером використання і ступенем впливу на фінансовий стан підприємства, 

зазвичай проводять класифікацію та групування цих активів за джерелами 

походження, термінами використання, за ступеню ліквідності та напрямами 

вибуття і т.д. За результатами цього аналізу встановлюють найбільшу питому 

вагу відповідного нематеріального активу [3, 4]. 

При проведенні аналізу структури нематеріальних активів за джерелами 

походження виділяють їх наступні групи: 

− патенти на винаходи; 

− зареєстровані ліцензії; 



− свідоцтва на корисну модель; 

− свідоцтва на промисловий зразок; 

− свідоцтва на товарний знак; 

− свідоцтва на право користування найменуванням місць походження 

товару; 

− свідоцтва про офіційну реєстрацію комп’ютерних програм, баз даних, 

топології мікросхем; 

− авторські права, та інше. 

Аналіз свідчить, що на цей час середній термін використання результатів 

інтелектуальної власності складає 5-7 років, тобто це в цілому відповідає 

вимогам щодо промислових нововведень. 

Більше 10-річного терміну мають нематеріальні активи, які стосуються 

права на використання землі, природних і інших ресурсів. Однак їхня доля в 

структурі цих активів не перевищує 12-13%, хоча в цілому частка 

нематеріальних активів для промислових підприємств становить 0,2 – 0,3%. 

При аналізі вибуття нематеріальних активів їх причинами можуть бути 

наступні: 

− списання по закінченню терміну служби; 

− списання раніше встановленого терміну служби; 

− продаж (поступлення) виключних прав; 

− безоплатна передача нематеріальних об’єктів. 

Втрати від вибуття нематеріальних активів в залежності від причин 

відносять на чистий або нерозподілений прибуток чи на загальний прибуток, 

тому треба приділяти значну увагу варіантам з мінімізації втрат від вибуття. 

Слід відзначити, що оцінка значущості або важливості нематеріальних 

активів може бути виконана, як правило, експертним шляхом, оскільки існує 

безліч факторів, які характеризують виключні особливості цих об’єктів. 

До цих факторів у першу чергу слід віднести дорожнечу та несвоєчасність 

нововведення; неоднозначну винятковість; обмежене коло споживачів; 

недостатній правовий захист та інше. 



Тому експерти використовують в якості основного критерію престижності 

нематеріальних активів спектр можливого корисного використання їх 

особливостей на 3-х рівнях: міжнародному, загальнонаціональному, галузевому 

або регіональному. 

Вкладення капіталу у нематеріальні активи за ступенем ліквідності і 

ризиків оцінюються за трьома категоріями: високоліквідні, обмежено ліквідні, 

низько ліквідні. Наведена класифікація відносна, адже в цілому вкладення 

капіталу у нематеріальні активи при оцінці ліквідності майна підприємства 

відносять до низько ліквідних, тобто їхня реалізація є нижчою ніж ліквідність 

основних і оборотних активів. Отже при необґрунтованому збільшенні долі 

нематеріальних активів структура балансу погіршується, при цьому 

зменшуються показники поточної ліквідності, уповільнюється оборот основних 

засобів і всього капіталу підприємства. 

Зростання нематеріальних активів неминуче приводить до зменшення 

величини власного оборотного капіталу, тому погіршуються показники 

забезпечення підприємства оборотними засобами, Фінансово-експлуатаційні 

потреби покривають за рахунок запозичених і додаткових джерел. Це в цілому 

обумовлює фінансову напругу і труднощі в фінансуванні поточної операційної 

діяльності. 

Метою придбання нематеріальних активів є одержання економічного 

ефекту від їх використання при виробництві продукції, виконанні робіт, 

надання послуг. В більшості випадків вкладання у нематеріальні активи є 

фінансування об’єктів промислового застосування – купівля ліцензій на 

використання технології виготовлення певної продукції, витрати з наданням 

технічної допомоги та інженерних послуг з проектування і розміщення 

виробничих потужностей, організації управління технологічними процесами, 

збуту і обслуговуванню ліцензованих виробів та інше. 

Тому кінцевий ефект від використання нематеріальних активів виявляється 

у загальних результатах господарської діяльності, а саме за рахунок зниження 

витрат на виробництво, збільшення обсягів збуту продукції, збільшення 



прибутку, підвищення платоспроможності й стійкості фінансового стану. 

Виходячи з викладеного, в якості основного принципу управління динамікою 

нематеріальних активів є формула: темпи зростання віддачі капіталу повинні 

перевищувати темпи зростання витрат капіталу. Тобто темпи зростання 

виручки від реалізації продукції або прибутку повинні випереджувати темпи 

зростання нематеріальних активів. 

Як приклад розглянемо фінансово-економічні показники восьми 

господарюючих суб’єктів що виробляють наукоємну продукцію (табл. 1, [1]). 

Для оцінки рівня впливу нематеріальних активів на економічні показники 

підприємства скористаємося методикою факторного аналізу, який дозволяє 

формалізувати залежність параметра оптимізації від факторів процесу [5, 6]. 

Таблиця 1 

Структура активів балансу, тис грн. 

Назва 
фірми 

Загальна 
сума 

активів 

Сума 
немате-
ріальних 
активів 

Частка 
немате-
ріальних 
активів у 
загальних 
активах 

Дохідність 
немате-
ріальних 
активів 

Прибуток 
(Збиток) 

Сиріус 9810 3,4 0,035 394,5 1460 

Сатурн 15617 3,4 0,021 29,5 1532 

Аерокосм 15320 48 0,31 0 -1016 

Авіабуд 29827 61 0,2 0 -1940 

Зірка 36361 7,9 0,021 0 -204,3 

Альфа 137680 227 0,16 29,6 6728 

Космос 169652 78 0,045 65,3 5101 

Кристал 254629 42,0 0,046 150 6313 
 

Параметром оптимізації будемо вважати величину прибутку, а за фактори 

процесу використовувати наступні показники: загальна сума активів балансу 



(АБ����); сума нематеріальних активів (НМА�������) дохідність (рентабельність) 

нематеріальних активів (D�). 

У таблиці 2 наведені вихідні дані для факторного аналізу, сформовані за 

даними з табл. 1. 

Таблиця 2 

Досліджувані фактори в дійсних значеннях  

Рівні Фактори процесу в одиницях виміру  
АБ���� НМА������� 𝐷𝐷� 

Верхній 254629 227 6728 
Нижній  9810 3,4 29,5 

Основний 132219 115,2 3378,75 
Інтервал 

варіювання 117504 111,8 3349,25 

Кодове 
Значення X1 Х2 Х3 

 

Повний план матриці планування N = 23 представлено в табл. 3, в якій в 

останніх чотирьох стовбцях приведені дійсні значення параметра оптимізації. 

Таблиця 3 

План матриці планування 

Номер 
точки 
плану 

Кодові значення факторів 

X0 X1 X2 X3 X1 X2 X2 X3 X1X2 X3 Y1 Y2 Y3 Y� 

1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1460 1360 1410 1410 
2 1 1 -1 -1 -1 1 1 1532 1430 1503 1488 
3 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1016 -1112 -800 -976 
4 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1940 -1830 -1910 -1893 
5 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -204,3 -180 -190 -191 
6 1 1 1 1 -1 1 -1 6728 6630 6713 6690 
7 1 -1 1 1 1 1 -1 5101 4910 4920 4977 
8 1 1 1 1 1 1 1 6313 6120 6215 6216 

 

Для оцінювання відхилення параметра оптимізації від середнього 

значення обчислюється дисперсія відтворюваності Sv2 за даними паралельних 

дослідів плану матриці планування в кожній точці за формулою: 

                                     Sv2 =  
∑ (m
j=1  Y�v−Yv,𝑗𝑗)2

m−1
,      (1) 



де j –  порядковій номер паралельного досліду; 

𝑌𝑌�𝑣𝑣 – середнє арифметичне значення показника параметра оптимізації  у m 

паралельних дослідах у точці v1 . 

Yv,j –  значення параметр оптимізації у v-й точці. 

𝑚𝑚  – кількість паралельних спостережень у кожній точці плану. 

Результати обчислень за формулою (1) приведено в табл. 4   

Таблиця 4 

Дисперсія відтворюваності 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Сума 
дисперсій 

Дисперсія 
відтворюваності 

 𝑆𝑆𝑣𝑣2  
5636 13993 51072 6467 270 5843 23114 11626 118021 

 

Перевірка гіпотези однорідності дисперсій здійснюється за критерієм 

Кохрена G [6]:  

  𝐺𝐺 =  𝑆𝑆𝑣𝑣
2 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
∑ 𝑆𝑆𝑣𝑣2𝑁𝑁 = 23114

118021
= 0,195.    (2) 

Оскільки критичне значення критерію Кохрена 𝐺𝐺кр для числа дослідів N=8 

дорівнює 0,52 (Додаток A, [6]), тобто 𝐺𝐺 <  𝐺𝐺кр , то гіпотеза про однорідність 

дисперсій приймається. При цьому дисперсія параметра оптимізації 

обчислюється за формулою:  

𝑆𝑆2 { 𝑌𝑌 } =  ∑ 𝑆𝑆𝑣𝑣2𝑁𝑁

𝑁𝑁
 ,       (3) 

де ∑ 𝑆𝑆𝑣𝑣2𝑁𝑁  – сума всіх дисперсій; 

N – загальна кількість точок у плані матриці. 

Рівняння регресії, що відображає досліджуваний процес, має вигляд: 

𝑌𝑌 =  𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1𝑋𝑋1 + 𝑏𝑏2𝑋𝑋2 + 𝑏𝑏3𝑋𝑋3 + 𝑏𝑏4𝑋𝑋1𝑋𝑋2 + 𝑏𝑏5𝑋𝑋1𝑋𝑋3 + 𝑏𝑏6𝑋𝑋2𝑋𝑋3 + 

+ 𝑏𝑏7𝑋𝑋1𝑋𝑋2𝑋𝑋3,                                                                                                                    (4) 

Коефіцієнти регресії для рівняння (4) обчислюються за формулою:  

                                                𝑏𝑏𝑗𝑗 =  
∑ 𝑋𝑋𝑗𝑗,𝑣𝑣 𝑌𝑌�𝑣𝑣𝑁𝑁

𝑁𝑁
,      (5) 

де 𝑋𝑋𝑗𝑗,𝑣𝑣 – номер фактору в кодових значеннях в плані матриці; 



 𝑌𝑌�𝑣𝑣 – середнє арифметичне значення параметру оптимізації за m дослідами 

у точці плану; 

𝑁𝑁 – загальна кількість точок у плані. 

Розраховані коефіцієнти регресії приведені у табл. 5. 

Таблиця 5 

Значення коефіцієнтів регресії  

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 
𝑏𝑏𝑗𝑗 2215 1122 185 5783 -829 1363 1307 -581 

 

Перевірка значущості коефіцієнтів регресії здійснювалася за допомогою 

критерію Стьюдента (Додаток Б, [6]). За цим критерієм значущими виявилися 

коефіцієнти 𝑏𝑏0, 𝑏𝑏1, 𝑏𝑏2, 𝑏𝑏4 , тобто рівняння регресії з кодовим значеннями 

факторів має вигляд:  

𝑌𝑌 = 2215 + 1122𝑋𝑋1 +  185𝑋𝑋2 −  829 𝑋𝑋1𝑋𝑋2.   (6) 

Аналіз рівняння (6) свідчить, що найбільш важливою складовою для 

формування прибутку є величина активів балансу, менш важливою є величина 

нематеріальних активів і практично не впливає на рентабельність 

нематеріальних активів. 

 

Висновки. 

Було розглянуто аналіз ефективності використання нематеріальних 

активів. 

Означений висновок і одержане рівняння регресії стосується конкретного 

суб’єкта господарювання і не може розглядатися як універсальний засіб 

планування прибутку з урахуванням впливу нематеріальних активів. 

Разом з тим представлений матеріал може слугувати певним кроком у 

розробці актуальної тематики, оскільки відомо, що величина і значущість 

нематеріальних активів невпинно зростають. 

 

 



Література: 

1. Финансовый анализ / Л.Г. Рева, А.Н. Цепляев, Ю.Б. Рабынина. – Учеб. 

пособие по выполнению курсовой работы для студентов факультета заочного 

обучения. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2003 – 98. 

2. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: МАУП,              

2000 – 152 с. 

3. Банасько Т.М. Економічний аналіз використання нематеріальних 

активів: значення та методика здійснення. – вісник Житомирського державного 

технічного університету, № 4(50), с 6 – 11. 

4. Польова Т.В., Дубовець М.М. Аналіз ефективності використання 

нематеріальних активів на прикладі ВАТ «Савинський цукровий завод» - 

Харків, ХДУХТ, 2010 – с. 91 – 96. 

5. Успаленко В.І., Божко В.П., Омельченко О.Л., Магомедова М.М., 

Карацева Н.З. Фінансове обґрунтування рівня міжнародної економічної 

інтеграції: Навчальний посібник. – Х.: ХНУБА. 2016 – 32 с. 

6. Методика планування і математичного оброблення факторних 

експериментів у фінансово-економічних задачах: навч. посіб. до дипл. та курс 

проектування/ В.П. Божко, Г.С. Сінько, І.Ю. Карацева. – Х.: Нац. аерокосм. ун-

т ім. М.Є. Жуковського «Харьк. авиац. ин-т», 2011 – 52 с. 
Abstract 

The article analyzes the efficiency of using intangible assets. The share of intangible assets in 
the total assets of an economic entity is constantly increasing, due to the expansion of the intangible 
component, namely, computer programs and databases, rights to use industrial property objects, 
the possibility of conducting certain activities, and so on. 

Of course, the final effect of the use of intangible assets is reflected in the overall results of 
economic activity because of lower costs for production, expansion of production volume of its 
sales, increase in profits, other indicators, which in general improve the financial condition of the 
enterprise. 

Key words: intangible assets, efficiency, balance sheet, economic efficiency, planning, 
optimization, regression equation. 
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